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Abstrakt  

Vid analys av en Streptococcus pyogenes infektion kan man använda serologiska metoder för att 

påvisa antikroppar i humant sera. Dessa metoder används ofta för att diagnostisera postinfektiösa 

immunologiska reaktioner efter genomgången streptokockorsakad infektion. Analyserna riktar sig ofta 

mot streptolysin O eller deoxyribonukleas B (DNase B) och kan antingen utföras med 

neutralisationstester eller genom nefelometri via BN ProSpec. Syftet med studien var att jämföra de 

redan etablerade neutralisationstest-metoderna vid Mikrobiologiska laboratoriet Norrlands 

Universitetssjukhus (NUS) med en kommersiell, nefelometrisk analysmetod för att påvisa anti-

streptolysin O (ASO) och anti-DNase B. Om möjligt skulle även regionala, åldersberoende, 

referensvärden fastställas. Det förelåg en god korrelation mellan neutralisationstest och nefelometri 

för både ASO och ADNase B. Dock kan fryslagring påverkat resultatet och då framförallt för 

neutralisationstest och ASO. Vid analys av barnsera för ASO-analysen med nefelometri observerades 

toppar i åldersgrupperna fyra till sex år och 14-16 år där även ADNase B-analysen hade högst värden. 

Konklusionen av studien var att det fanns en god korrelation mellan neutralisationstesterna och 

nefelometri för både ASO och ADNase B, men innan eventuellt byte kan göras till den nefelometriska 

analysmetoden bör ytterligare analyser genomföras och inkludera bland annat kontroll av metodens 

linjaritet och variabilitet med t.ex. mellan- och inomserievariation. 
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Introduktion 

Streptococcus pyogenes, eller grupp A streptokocker (GAS), är en grampositiv bakterie som är vanligt 

förekommande i svalget hos barn mellan fem och tolv år. Asymtomatiskt bärarskap av GAS kan 

förekomma i 10-15 % i dessa åldrar, men är ovanligare hos vuxna och barn under två år. Streptococcus 

pyogenes kan också orsaka flera olika infektioner med varierande svårighetsgrad. Vanligast är 

halsfluss (tonsillit-faryngit) och svinkoppor (impetigo) som oftast behandlas i öppen vård. Allvarliga 

infektioner som kräver sjukhusvård är till exempel rosfeber (erysipelas) och blodförgiftning (sepsis) 

samt livshotande tillstånd som nekrotiserande fasciit (NF) och streptococcal toxic shock syndrome 

(STSS) (1, 2). Man räknar med ca 350 000 fall av tonsillit i Sverige per år, hur stor andel som är 

orsakade av GAS är dock osäker då ingen registrering görs (3). Invasiva GAS-infektioner däremot, är 

anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och år 2013 anmäldes 748 fall av invasiva GAS-infektioner 

i Sverige, vilket var en ökning med 28 % sedan 2012. Av de 748 fallen dog 92 inom 30 dager efter 

provtagningstillfället vilket motsvarade en mortalitet på 12 %. Geografiskt sett så rapporterades flest 

fall från Gotland, följt av Västernorrland och Jönköpings län (4).  

Förutom direkta infektioner kan olika inflammatoriska sjukdomar tillstöta efter den akuta GAS-

infektionen. Akut reumatisk feber (ARF) och post-streptokock glomerulonefrit är de klassiska 

exemplen på sjukdom orsakad av postinfektiösa immunologiska reaktioner (1, 2). Nyligen har också 

ett samband mellan streptokockinfektion och neuropsykiatriska tillstånd som t.ex. tvångssyndrom och 

tics hos barn diskuterats (5). Begreppet PANDAS, Pediatric atoimmune neuropsychiatric disorders 

asociated with Streptococcal infections, används ofta i dessa sammanhang (6). 

För diagnostik av pågående GAS-infektion är odling på blodplatta referensmetod, identifiering sker då 

vanligen genom påvisande av betahemolys och gruppantigen. Vid tonsillit är snabbtest som påvisar 

gruppantigen i svalgsekret vanligast, medan DNA-metoder som till exempel polymerase chain reaction 

(PCR) används mindre ofta (7). Metoder för att påvisa antikroppar i humanserum mot antigen från 

GAS används oftast vid misstanke på postinfektiösa immunologiska reaktioner efter genomgången 

streptokockorsakad infektion. Serologiska metoder som används i klinisk diagnostik är oftast riktade 

mot streptolysin O och deoxyribonukleas B (DNase B) (8, 9).   

Streptolysin O är ett immunogent, syrekänsligt, hemolytisk toxin som produceras av de flesta GAS-

stammar men även några stammar av grupp C- (GCS) och G streptokocker (GGS). DNase B är ett av 

många extracellulära enzymer som GAS producerar, men hos GCS och GGS produceras enzymet inte i 

samma utsträckning som streptolysin O. En skillnad mellan anti-streptolysin O (ASO) och anti-DNase 

B är att antikroppar mot streptolysin O aktiveras snabbare än antikroppar mot DNase B. Redan en 

vecka efter streptokockinfektion kan antikroppar mot streptolysin O påvisas, det kulminerar inom 

några veckor och kan återfinnas i flera månader. Anti-DNase B leder däremot till en långsammare 

aktivering av antikropparna och stegringen kommer därför senare men kvarstår längre. Den största 

anledningen till att både ASO och ADNase B oftast analyseras parallellt vid frågeställning om GAS-

infektion är att anti-DNase B kan påvisas efter streptokockinfektioner i huden som till exempel 

impetigo medan ASO inte alltid kan påvisas i dessa fall, dock påverkas antikroppsförloppet i båda 


